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tlaČovÁ sprÁva 

Bratislava, 16. septembra 2010

preukáž svoj talent a získaj grant

stredoeurópska nadácia (CeF) a spoločnosť slovnaFt, a.s., vyhlasujú 4. ročník spoločného grantového programu 
talenty novej európy, na ktorý v tomto roku vyhradili celkovo 66 tisíc eur. talentované deti a mládež môžu do 30. 
októbra 2010 posielať prihlášky a uchádzať sa o grant a titul „talent novej európy.“  o výbere talentov rozhodne už 
tradične odborná porota.

Cieľom programu „Talenty Novej Európy“ je pomôcť mladým, výnimočne nadaným umelcom, vedcom a športovcom vo 
veku od 8 do 20 rokov ďalej rozvíjať svoj talent. Program je určený študentom ZŠ alebo SŠ s vynikajúcimi výsledkami 
na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu o svojom ďalšom napredovaní. Prihlásiť sa môžu aj 
mimoriadne nadaní študenti predčasne navštevujúci univerzitné štúdium za predpokladu, že ešte nepresiahli vek 
18 rokov. Výzva je určená všetkým – teda aj v minulosti podporeným talentovaným deťom. Tie sa môžu uchádzať  
o Špeciálnu cenu poroty.

O grant môžu žiadať zákonní zástupcovia detí do 30. októbra 2010 pre individuálnu osobu alebo skupinu (maximálne 
však trio) spĺňajúcu základné podmienky (vek, návšteva školy, umiestnenie v súťaži). Záujemcovia, ktorí už dovŕšili 
vek 18 rokov, sa môžu do projektu prihlásiť sami.

Stredoeurópsku nadáciu a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., viedla k spusteniu programu snaha podporiť výnimočné 
mladé talenty, ktorých rozvoj by v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov mohol byť potlačený alebo oslabený. 
Školy, umelecké školy, športové kluby, centrá voľného času zväčša nemajú dostatočné možnosti a vybavenie na 
zabezpečenie plnohodnotného rozvoja talentovaného dieťaťa. Ani samotní rodičia talentovaných detí si mnohokrát 
nemôžu dovoliť podporovať ich napredovanie v potrebnej miere, najmä ak nie je v rodine samotné. 

Množstvo rôznorodých prihlášok pomáhajú nadácii vyhodnotiť odborníci z Fakulty telesnej výchovy a športu UK  
v Bratislave, Slovenského šachového zväzu, ako aj renomovaní umelci a vedci. Rozhodujúce slovo pri výbere finalistov 
má odborná porota zložená zo známych umelcov (Marián Čekovský, Peter Marcin, Ilona Németh), renomovaného 
vedca (Anatolij Dvurečenskij), zástupcu vedenia Fakulty telesnej výchovy a športu UK, zástupcov médií, CEF  
a Slovnaftu. 

Počas prvých troch ročníkov program Talenty Novej Európy prispel k rozvoju 85 výnimočných talentov, z toho 
13 opakovane, celkovou sumou takmer 200 tisíc Eur. Patrí k nim už dvakrát podporený Filip Praj (15), úradujúci 
Juniorský Majster Európy v brokovej streľbe pre rok 2010, ktorý len pred pár dňami získal bronz na Majstrovstvách 
sveta v streľbe v Mníchove. Ďalší z podporených talentov – výnimočne nadaný chemik Marek Buchman (17) sa 
umiestnil na fantastickom 2. mieste v kategórii chémia na prestížnej svetovej súťaži Intel ISEF v USA, ktorej sa tento 
rok zúčastnilo 1611 mladých vedcov z 50 krajín sveta. Okrem finančnej odmeny sa tak stane prvým vedcom zo 
Slovenska, po ktorom bude pomenovaný asteroid. 

V najbližších dňoch dostane takmer 3 500 základných a stredných škôl poštou a e-mailom informáciu o možnosti 
prihlásiť výnimočne nadané deti do grantového programu „Talenty Novej Európy“. 
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Ďalšie informácie, ako aj prihlášku do 4. ročníka programu, nájdete na www.cef.sk a www.slovnaft.sk. 
Ak chcete byť v kontakte s Talentami Novej Európy, staňte sa členom rovnomennej skupiny na komunitnom portáli 
www.facebook.com. 

Kontaktné osoby:

annamária Kása    anton molnár
projektová manažérka    hovorca

Stredoeurópska nadácia   SLOVNAFT, a.s.
Sasinkova 12     Vlčie hrdlo 1
811 08 Bratislava    824 12 Bratislava

Tel: +421 2 5720 4143    Tel: +421 2 4055 8907
Mob: +421 918 707 397    Mob: +421 905 393 161
Fax: +421 2 5720 4141    Fax: +421 2 4055 8682

anna@cef.sk     anton.molnar@slovnaft.sk 
www.cef.sk     www.slovnaft.sk 


